
Lp. Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Tytuł projektu
Liczba zdobytych 

punktów
Uwagi

1 WND-POKL.06.01.01-18-165/13 ECORYS Polska Spółka z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa PWP "Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy" 68,5
Wniosek rekomendowany do dofinansowania i skierowany do negocjacji

2 WND-POKL.06.01.01-18-151/13
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw                  i 

Technik Informacyjnych InBIT Sp.z o.o.

ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 

Szczecin
Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu 67,5

Wniosek rekomendowany do dofinansowania i skierowany do negocjacji

3 WND-POKL.06.01.01-18-152/13 Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając
ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 

Rzeszów
PWP - Zielone światło dla młodych 63,5

Wniosek rekomendowany do dofinansowania i skierowany do negocjacji

4 WND-POKL.06.01.01-18-162/13 BD Center Spółka z o.o.
ul. Broniewskiego 1, 35-222 

Rzeszów
PWP BAZ - Biuro Aktywizacji Zawodowej bezrobotnej młodzieży 59,5

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

5 WND-POKL.06.01.01-18-164/13
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza 

Sp. z o. o.
ul. 17 Stycznia 18, 38-200 Jasło

PWP - Aktywizacja zawodowa 100 osób długotrwale bezrobotnych poprzez adaptację i 

pilotażowe wdrożenie programu Skills for Work w warunkach rynku pracy województwa 

podkarpackiego

58,0

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

6 WND-POKL.06.01.01-18-157/13 CompSecur Sp. z o.o.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

74/309b, 50-020 Wrocław

PWP - Mamo, zostań w domu! - Upowszechnienie kluczowych                                                 i 

specjalistycznych kompetencji ICT dla telepracy wśród kobiet                                    w woj. 

podkarpackim we współpracy ponadnarodowej z Instytutem EITCI

55,5

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

7 WND-POKL.06.01.01-18-167/13 HUMANEO
ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy 

Sącz
Wspólny kierunek - praca 50,0

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

8 WND-POKL.06.01.01-18-160/13
COMPUTING SCIENCE - POLSKA Sp.        z 

o.o.

ul. Wyspiańskiego 8/1, 66-620 

Gubin
PWP Pracownik administracyjno-biurowy - kwalifikacje zawodowe  z niem. certyfikatem IHK 48,5

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

9 WND-POKL.06.01.01-18-154/13
COMPUTING SCIENCE - POLSKA Sp.        z 

o.o.

ul. Wyspiańskiego 8/1, 66-620 

Gubin
PWP - Aktywni w przyszłości 48,5

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

10 WND-POKL.06.01.01-18-161/13
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa 

Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów Centrum Aktywizacji Osób Bezrobotnych przy Instytucie Teologiczno-Pastoralnym 46,5

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

11 WND-POKL.06.01.01-18-149/13
Zakład Doskonalenia Zawodowego              w 

Przemyślu
ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl Aktywność adaptowana 46,0

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

12 WND-POKL.06.01.01-18-150/13 Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wielkie Schody 3, 33-100 

Tarnów

Młodzi 35 - ponadnarodowe doświadczenia dla aktywizacji osób do 35 roku życia na 

podkarpackim rynku pracy
45,5

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

13 WND-POKL.06.01.01-18-163/13 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków Konkurencyjni na rynku pracy 45,0
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

14 WND-POKL.06.01.01-18-156/13
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu 

Kolbuszowskiego "NIL"

ul. Jana Pawła II 8, 36-100 

Kolbuszowa

Młodzi - Aktywni - Kompetentni. Jobcoaching jako narzędzie aktywizujące osoby w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy w wieku 18-30 z terenu powiatu kolbuszowskiego
42,5

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

15 WND-POKL.06.01.01-18-155/13 Syntea S.A.
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 

Lublin
Kompetencje dla nowoczesnego rynku pracy 42,0

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

16 WND-POKL.06.01.01-18-153/13 S-Print 2 Sp. z o.o. ul. Techników 5, 40-326 Katowice COUVEUSE Rzeszów 0,0
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu niespełniania kryteriów 

horyzontalnych

17 WND-POKL.06.01.01-18-158/13 Podkarpacka Ekoenergetyka ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów +Emplo 0,0
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu niespełniania kryteriów 

horyzontalnych

18 WND-POKL.06.01.01-18-159/13
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu 

kolbuszowskiego "NIL"

ul. Jana Pawła II 8, 36-100 

Kolbuszowa
Partnerstwo na rzecz wdrażania IdA 0,0

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu niespełniania kryteriów 

horyzontalnych

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (ułożonych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) 

w ramach konkursu zamkniętego nr  26/POKL/6.1.1/PWP/2013 ogłoszonego w dniu 10.07.2013 r.

Po zapoznaniu się z Protokołem z posiedzenia Komisji Oceny Projektów 

dotyczącym konkursu nr 26/POKL/6.1.1/PWP/2013 

zatwierdzam listę rankingową                                   

Tomasz Czop

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie

Lista zamieszczona powyżej nie uwzględnia wyników negocjacji i procedury odwoławczej.

Ostateczna ilość wniosków, które uzyskały dofinansowanie zależeć będzie od wyników procesu negocjacji oraz limitu dostępnej alokacji na konkurs.

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie zostanie opublikowana po zakończeniu procesu podpisywania umów.

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu niespełniania kryteriów horyzontalnych

Wniosek skierowany do ponownej oceny formalnej

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej

Wniosek otrzymał wymagane 60 pkt. ogółem oraz 60% pkt. w poszczególnych punktach oceny merytorycznej ale nie otrzymał dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji na konkurs

Wniosek rekomendowany do dofinansowania i skierowany do negocjacji

Rzeszów, dnia 22.11.2013 r.




